בתי תפילה תשע"ח

אוהבי ציון | שילה  ,23נחלאות
בית כנסת ובו מניין ספרדי ירושלמי מזה כ 110-שנים .כיום בערבי שבתות קבלת
שבת בנוסח קרליבך .הקהל בבית הכנסת מגוון ,נשים וגברים.
ערבית א' ראש השנה · 18:25 :שחרית א' וב' ראש השנה7:30 :
כל נדרי · 18:15 :שחרית  · 7:30נעילה17:30 :
| 054-4346392
מבקשי דרך | ש"י עגנון  ,22סן סימון
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קהילה שיוויונית עם גישה פתוחה ליהדות.
ערבית א' ראש השנה · 18:00 :שחרית א' וב' ראש השנה9:15 :
כל נדרי · 17:45 :שחרית · 9:15 :מנחה ונעילה16:45 :
mevakshei.org | 02-6792501
קשת | אלכסנדריון ( 23ביה"ס קשת) ,קטמונים
קהילה שהיא בית למשפחות צעירות ומבוגרים המעוניינים בשיתוף פעיל
של נשים בתפילות בקריאה ובעליה לתורה.
ערבית א' ראש השנה · 18:50 :שחרית8:30 :
כל נדרי · 18:35 :שחרית · 8:30 :נעילה17:00 :
054-7665670
נאוה תהילה | אשר  ,1המושבה הגרמנית
כתובת בחג תשרי :גינת מוזיאון הטבע ,המגיד  ,6המושבה הגרמנית
קהילה שוויונית להתחדשות יהודית המקיימת תפילות יצירתיות ומוזיקליות.
תפילות ראש השנה בליווי כלי נגינה ,יום כיפור  -ללא כלים.
שחרית ב' ראש השנה בלבד8:30-14:00 :
כל נדרי · 18:30 :תפילת נעילה16:30 :
navatehila.org | 054-5621174
ציון .קהילה ארצישראלית | יששכר  ,3בקעה

זמני כניסה ויציאת החג בירושלים:
ראש השנה • 19:10 / 18:02 :יום כיפור19:01 / 17:51 :

קהילה ארצישראלית מתהווה ,המבקשת לרקום יחד יהדות ארצישראלית,
שוויונית,
העוסקת בלימוד ,תיקון עולם ותפילה על הרצף הקדום שבין מסורת לחידוש.
ערבית א' · 18:00 :שחרית א' · 8:30 :שחרית ב' ראש השנה9:00 :
כל נדרי · 18:15 :שחרית · 8:30 :נעילה17:15 :
| 058-5893005

ביה"כ ע"ש ש"י עגנון | לייב יפה  ,11ארנונה  -תלפיות
מניין אשכנזי
ערבית א' ראש השנה · 19:05 :שחרית א' ראש השנה7:30 :
כל נדרי · 18:15 :מנחה ונעילה15:20 :

ניצנים | אשר  ,3בקעה
קהילה דתית-ציונית (אורתודוכסית) עם מניין נוסף לצעירים
ערבית א' וב' ראש השנה · 19:00 :שחרית7:45 :
כל נדרי · 18:10 :שחרית · 7:45 :נעילה15:55 :

050-2148819

knizanim.co.il | 052-8230666

קהילה ספרדית שוויונית | קלאוזנר  ,9ארנונה  -תלפיות

ידידיה | נחום ליפשיץ  ,12בקעה

מניין שוויוני ספרדי ,נוהג על פי מסורת ספרד ויוצאי ארצות האיסלאם.
ערבית ב' דראש השנה בלבד · 18:15 :שחרית ב' דראש השנה בלבד8:00 :
כל נדרי · 18:15 :מנחה ונעילה16:00 :

קהילה אורתודוקסית פתוחה.
לו"ז מלא לחגי תשרי כולל סליחות לפי מנהג קיבוץ עין הנצי"ב.
ערבית א' ראש השנה · 18:25 :שחרית א' ראש השנה8:15 ,5:55 :
כל נדרי · 18:15 :שחרית · 6:00 :נעילה17:10 :

| 052-3649650

yedidya.org.il | 054-4232174

מעיינות | ישראל אלדד  ,11ארנונה  -תלפיות

כל הנשמה | אשר  ,1בקעה

קהילה מסורתית-שוויונית ופלורליסטית ,התנועה המסורתית.
ערבית א' ראש השנה · 18:30 :שחרית א' וב' ראש השנה8:30 :
כל נדרי · 18:25 :שחרית · 8:30 :נעילה17:30 :

קהילת עוגן לתנועה הרפורמית ובה תפילה באווירה חמה ופתוחה מתוך
נאמנות למסורת ומחויבות לערכי שוויון ופלורליזם .בנוסף פעילות ענפה
בבניית חיי קהילה ,חינוך וצדק חברתי.
ערבית א' ראש השנה · 18:00 :שחרית א' ראש השנה9:15 :
כל נדרי · 18:00 :תפילת נעילה17:45 :

כתובת בחג תשרי :מתעדכן בפייסבוק

maayanot.info | 054-5914187
רמות ציון | בר כוכבא  ,68הגבעה הצרפתית
מניין שוויוני אשכנזי ,התנועה המסורתית .תפילות ופעילויות לילדים בזמן
שחרית.
ערבית א' וב' ראש השנה · 18:30 :שחרית8:30 :
כל נדרי · 18:00 :שחרית · 8:30 :מנחה ונעילה 16:15
masorti.org.il/ramotzion | 02-5816303

kolhaneshama.org.il | 02-6724878

הקהילה המסורתית-משפחתית בבית הכרם |
מנהל קהילתי בית הכרם ,שד' הרצל 137
קהילה מסורתית (קונסרבטיבית) שיוונית
ערבית א' ראש השנה · 18:00 :שחרית · 8:30 :ערבית ב' ראש השנה18:30 :
כל נדרי · 18:15 :שחרית · 8:30 :מנחה · 16:15 :נעילה17:50 :

קהילת ארנונה הצעירה | ינובסקי 4

| 052-3582186 ,054-6100057

קהילה צעירה ותוססת המתפללת ומשתפת פעולה עם דיירי הדיור המוגן
במגדלי הים התיכון
ערבית א' ראש השנה · 18:10 :שחרית 8:30

קהילת הראל | שמואל הנגיד 16

מניין קלוזנר | בית אנוש ,שלום יהודה 29
מניין שיוויוני בשכונת תלפיות-ארנונה
שחרית א' ראש השנה8:00 :

קהילה רפורמית וותיקה
ערבית א' ראש השנה · 18:00 :שחרית9:30 :
כל נדרי · 18:00 :שחרית · 9:30 :נעילה17:00 :
www.harel.org.il | 02-6253841
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•נכנסים לארון
א.ד גורדון  -תורת חיים (בשיתוף 'כביש אחד') /אלוהות בעולם חדש  -מעֵ בר לדתיות
וחילוניות  /בין שמיים לארץ  -בית מדרש בוקר /עבודת אלילים  -בתרבות ,באמונה,
בשפה וב'ארון הספרים היהודי'  /הפרלמנט  -סדנה לסוגיות דת ומדינה  /מדרש לידה -
לנשים לפני או לאחר לידה  /לך לך בהיסטוריה

•ההכשרות שלנו
אופק  -תכנית להכשרת מנחי בית מדרש  /סיפורים גדולים לקטנים  -הכשרה לבניית
מופעי-סיפור

•בתי מדרש לאמנים יוצרים
מקורוק פלוס לגלאי  21ומעלה  -לומדים ויוצרים מוזיקה מקורית (בשיתוף  ,929מרכז
ווליום ועיריית י-ם)  /סדנא לכתיבה יוצרת  -בהשראת מקורות מסורתיים ומודרניים
ַ /ו ִי ּ ּנָפַ ׁש  -בית מדרש לאמנים (בשיתוף 'משיב הרוח')  /מדרש לידה  -לנשים לפני או
לאחר לידה

•תיאטרון אלול למשפחות צעירות
תיאטרון אלול מפיק מופעי מקור לילדים ,המבוססים על עלילות מן התרבות היהודית.
המופעים מתאימים לשלל מסגרות ואירועים :מבתי ספר ,גני ילדים ,ספריות ואף ימי
הולדת ופסטיבלים .מופעים לדוגמא :מנגינה לשניים ,שלמה המלך והדבורה ,סופגניה
מגרגר חיטה ,מילה מנצחת ועוד..

מכון כרם

•בית ירושלמי לתרבות רוח
מכון כרם הוא פנינה של תרבות ויופי השוכן בליבה של ירושלים .לאורך השנה אנחנו
מציעים קורסים במגוון תחומים :אמנות ,ספרות ,קלנוע ,פוטותרפיה ועוד.
הקורסים מוכרים לגמול השתלמות וכ'לימודי חובה' בקרנות ההשתלמות.
הרב אבידע kerem@kerem.org.il | 7

ב ינה  -התנועה ליהד ו ת חב ר תי ת

•הישיבה החילונית בירושלים
מסע ירושלמי בנופי התרבות היהודית והישראלית :תוכנית בת ארבעה חודשים של
חיים משותפים ,לימוד מרחיב ומעמיק ,עשייה קהילתית ויצירה תרבותית .לצעירים
וצעירות מלאי סקרנות בני ובנות  ,20-30שבוער בהם הצורך לברר ולהעמיק בשאלות
של זהות ודרך ,למצוא שותפים ולהשפיע על סביבתכם .חווית הלימוד והעשייה כוללת
סדנאות ,לימוד בית-מדרשי ,סיורים בירושלים ,מפגשים עם סוכני שינוי ואקטיביסטים
ושלל אירועי תרבות .בואו להיות חלק מקהילה צעירה ומובילה בחיי התרבות
בירושלים .המחזור הבא נפתח בנובמבר הקרוב ומסתיים בסוף פברואר  .2017כל שנה
מתקיימים שני מחזורים.
המעין  ,1עין כרם | שני אוסטרייכר | shania@bina.org.il
bina.org.il | 054-42110240

ת מור ה  -יהדות יש ראלי ת

•נוער וצעירים
מקורוק נוער  -לומדים ויוצרים מוזיקה מקורית  /מדברות תכל'ס  -מפגש לימוד
ויצירה לנערות  /ת'מוזה  -מחנה קיץ לנוער יוצר  /ערבין זה לזה  -מפגשים בין קבוצות
מנהיגות לבתי ספר דתיים וחילוניים
ש"י עגנון elul.org.il | 02-5619436 | 22

בית המ ד רש ל רבני ם ע "ש שכט ר

•בית המדרש המסורתי "תורה לשמה"
התכנית מיועדת לאנשים המעוניינים להכיר את מקורות היהדות ולהעשיר את
ידיעותיהם במסורת היהודית ,לפתח שיטות קריאה שונות ולהיחשף לשלל נושאים
המהווים את הבסיס של העם היהודי .הלימוד מתקיים בקבוצות קטנות – חברותא ,עם
אנשים שמגיעים מרקעים שונים ,באווירה פתוחה ופלורליסטית ובדרך המשלבת לימוד
בית מדרשי עם לימוד אקדמי .התכנית פתוחה לקהל הרחב ,ללא צורך בידע מוקדם.
הלימודים מתקיימים ביום מרוכז אחד (רביעי) בסמסטר המקביל לסמסטר של שנת
לימודים אקדמית ,במשך  14-13מפגשים.
מכון שכטר | אברהם גרנות rabivilla@schechter.org.il | 4

ע ב ו ד ה שבג ו ף

•המכון הגבוה להכשרת רבנים חילונים ומנהיגות יהודית-
הומניסטית
תכנית ההכשרה כוללת :הכרת היהדות כתרבות ,לימוד פלורליזם והומניזם בהיסטוריה
ובתרבות היהודית ,בנייה והובלה של קהילות תרבות יהודית-חילונית ,עריכת טקסי
חיים :נישואים ,מצווה ,לידה ואבלות ,יזמות פרויקטים בתחום זכויות אדם וצדק חברתי,
פיתוח תכניות לימודים בתחום היהדות כתרבות ,אמנות הדיבור בציבור ועמידה מול
קהל .מוסמכי התכנית משלבים בפעילות הרחבה של ארגון היהדות החילונית בארץ
ובתפוצות .מסלול הלימודים נמשך ארבע שנים ומותאם לא/נשים עובדים.
עוזיה  | 11אילה שני | tmuraisrael@gmail.com
israelijudaism.org.il | 050-2435000

מכון שכטר למד עי היהד ו ת

•תואר שני
יום לימודים מרוכז בשבוע למשך שנתיים במגוון תכניות והתמחויות לקהל רחב (בעלי
תואר ראשון) בין היתר מורים ,מחנכים ,רכזי ומנהלי קהילות וכד' .תחומי התמחויות:
האומנויות ביהדות ,לימודי האישה והיהדות ,לימודי משפחה וקהילה ,יהדות זמננו,
חינוך יהודי ,תולדות עם ישראל ,מדרש ואגדה ,יהדות ספרד וארצות האיסלם ועוד.
אברהם גרנות www.schechter.ac.il | 4

•עבודה שבגוף קבוצות נשים
עבודה שבגוף  -תכנית לימוד המשלבת עבודת גוף ,לימודי ימימה ,מודעות נשית וחסידות.
לחיבור הגוף ,הנפש והרוח היהודית .עלי באר  -תכנית המשלבת לימוד ארכיטיפים נשים
בזוהר עם כתיבה יוצרת ,בהנחית ד"ר שפרה אסולין ,סיון הר שפי והדסה פרומן.
 - Focusingקורס הכשרה בהתמקדות  -כיצד לזהות את הידע הטמון בגוף ,בקשב ,תנועה
ובקול .עם דלית שסקין .עולות למצוות  -קבוצות אמהות ובנות מצוה בתהליך רב תחומי
והוליסטי.
דרך בית לחם  | 81נעמה פלסר | plesern@gmail.com
avodashebaguf.com | 050-8855946

להורדה חינם של ערכת ראש השנה ,הכוללת הגדה בעברית ,אנגלית,
רוסית וספרדיתschusterman.org.il/rosh-hashanah :
יוצרי הפרוייקט :קול האות  -מאירים תרבות יהודית דרך אמנות עבור
קרן שוסטרמן ,שמעצימה צעירים לחולל את השינוי שהם היו רוצים
לראות בעולם היהודי.
למידע נוסף על בתי כנסת ובתי מדרש רשות הרבים  -הפורום
הירושלמי לארגוני התחדשות יהודית | RashutHarabim.org

